
 

Klauzula informacyjna dla Klientów 
 

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (zwanego dalej: RODO) niniejszym informuję 

1. Administratorem danych osobowych jest Piekarnia „Krystyna” M.A. Partyka & J.A. Patriak spółka 
jawna z siedzibą w Tarnowie na ulicy Kalinowa 43 33-100 Tarnów NIP 8731009876 wpisana do KRS 
pod numerem  0000135596Z administratorem możesz się skontaktować pisząc na adres jego 
siedziby lub za pośrednictwem e-mail sekretariat@piekarniakrystyna.com.pl Organem nadzorczym 
w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Masz prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uznasz, że Twoje prawa zostały naruszone. 
 

2. Piekarnia „Krystyna” M.A. Partyka & J.A. Patriak spółka jawna przetwarza Twoje dane, w 
następujących celach:  

 
a. wykonywania czynności zgodnie z udzieloną zgodą–np. w celach marketingowych;  
 
b. rozpatrywania wniosku lub czynności poprzedzających jego złożenie, lub związanych z zawarciem, 
wykonywaniem lub rozwiązaniem umowy oraz wykonywaniem innych czynności związanych z umową w tym 
czynności poprzedzających jej zawarcie (Są̨ to w szczególności czynności takie jak: czynności w procesie 
zawierania, wykonywania lub rozwiazywania umowy. Mogą̨ to być także czynności związane z reprezentacją 
osoby fizycznej lub prawnej (np. pełnomocnictwem), w tym czynności samego reprezentanta, a także 
czynności zlecone przez inne podmioty, ale związane z obsługą Klienta.  
 
c. wykonywania prawnie uzasadnionych interesów  Piekarnii „Krystyna” M.A. Partyka & J.A. Patriak spółka 
jawna w szczególności: -zapewnienia bezpieczeństwa osób (klientów oraz pracowników) i mienia firmy. 
Dotyczy to monitoringu Piekarnia „Krystyna” M.A. Partyka & J.A. Patriak spółka jawna –z zachowaniem 
prywatności i godności osób, zapewnienia bezpieczeństwa środków i transakcji, które nie wynika z 
obowiązków nałożonych przepisami prawa, dochodzenia lub obrony w sprawie roszczeń́ lub praw Spółki i w 
celu marketingowym.  

3. Przetwarzamy następujące dane:  
 

a. Dane związane z tożsamością Klienta lub osoby/podmiotu, który Klient reprezentuje.  
b. dane do kontaktu adres, telefon, adres e-mail.  
c. dane finansowe lub związane ze świadczeniem usług –to dane związane z świadczeniem danej usługi, 
sprzedażą towarów. 
d. dane związane z działalnością gospodarczą nr NIP, REGON, dane pojazdów.  
e. dane audiowizualne (w szczególności nagrania związane z zabezpieczeniem mienia lub majątkiem. 
 

4. Dane osobowe możemy przekazywać do podmiotów lub organów: 
a. które są̨ upoważnione na podstawie przepisów prawa, 

b. którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności np. transakcji płatniczej 
lub innej usługi lub czynności (podmioty dostarczające usługi IT, kancelarie prawnicze), 
c. którym dane mogą być też przekazane na podstawie Twojej zgody lub upoważnienia, 
 

5. Okres przetrzymywania danych osobowych Okres przetwarzania danych osobowych zależy od celu, 
w jakim zostały zebrane i są przetwarzane, od przepisów prawa, a także zgód i innych Twoich 
oświadczeń. Przetwarzamy dane związane z:  
 

a. umową lub inną czynnością̨ prawną–przez czas niezbędny do rozpatrzenia wniosku, przygotowania do 
wykonania danej czynności, a jeśli czynność ta dochodzi do skutku -przez czas niezbędny do jej wykonania. 
Jeśli czynność nie doszła do skutku, przetwarzamy dane przez 2 lata od dnia zebrania danych (okres 
przedawnienia roszczeń z umowy sprzedaży);  
 
b. danymi archiwalnymi –po wygaśnięciu danej relacji prawnej (np. umowy) dane osobowe dotyczące 
działania tych osób w imieniu przedsiębiorcy, instytucji lub jednostek organizacyjnych są̨ przetwarzane przez 
6 lat, a pozostałe dane osobowe osób fizycznych są przetwarzane przez okres do 10 lat, chyba że przepisy 
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prawa przewidują krótszy okres. Jeśli toczy się spór, proces sadowy lub trwa inne postępowanie 
(szczególnie karne), okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia prawomocnego zakończenia sporu, a w 
przypadku wielu postepowań prawomocnego zakończenia ostatniego z nich, bez względu na sposób jego 
zakończenia, chyba, że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych lub dłuży okres 
przedawnienia dla roszczeń/prawa, którego dotyczy postępowanie;  
 
c. orzeczeniem sądowym –dane mogą być przetwarzane do 10 lat od dnia wydania prawomocnego 
orzeczenia kończącego postępowanie chyba, że doszło do przerwania biegu przedawnienia, który zaczął 
biec na nowo.  
 
d. za zgodą Klienta -przez czas wskazany w oświadczeniu o zgodzie, w każdym przypadku -do czasu 
odwołania zgody;  
 

6. Możesz złożyć sprzeciw wobec określonego przetwarzania danych –szczególnie jeżeli 
przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody. Możesz zawsze wycofać́ wszystkie lub 
niektóre zgody dotyczące przetwarzania danych osobowych. Z tym, że wycofanie danej zgody nie 
wpływa na prawo do przetwarzania danych w celu opisanym w tej zgodzie do chwili jej cofnięcia. 
Możliwe jest także, że-zgodnie z przepisami prawa – Piekarnia „Krystyna” M.A. Partyka & J.A. 
Patriak spółka jawna będzie uprawniona do przetwarzania danych na innej podstawie prawnej lub w 
innym celu. Ponadto masz prawo żądać od Piekarnia „Krystyna” M.A. Partyka & J.A. Patriak spółka 
jawna dostępu do dotyczących Cię̨ danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, gdy są̨ 
niezgodne ze stanem rzeczywistym, a nadto w przypadkach przewidzianych prawem do ich 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. Gwarantujemy Ci też prawo do przenoszenia 
danych lub uzyskania kopii danych, z tym, że prawo to nie może niekorzystnie wpływać́ na prawa i 
wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej i będzie ono 
realizowane w zakresie technicznie możliwym. Pierwsza kopia danych jest bezpłatna. Pamiętaj, iż w 
przypadku zawarcia umowy podanie danych osobowych jest konieczne do jej zawarcia. Przepisy 
prawa mogą wprowadzać wymóg podawania danych w celu w nim opisanym (np. identyfikacji lub 
weryfikacji). Jeśli Klient nie poda danych wymaganych umową lub innym dokumentem stosowanym 
przez Spółkę nie możliwym będzie zawarcie umowy lub wykonanie czynności. Wyrażenie każdego 
typu zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne.  

 

 

 

  


